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SEURAKUNTAOPISTON OPISKELIJA-ASUNTOLAN SÄÄNNÖT JA 
NIIDEN TAVOITTEET 
 
1.  Asuntolan säännöt koskevat sekä asuntolassa asuvia että asuntolassa vierailevia henkilöitä. Asun-

tolassa asuva opiskelija on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat sääntöjä. Säännöt 
ovat voimassa aina, kun asutaan opiskelija-asuntolassa. 

 
2.  Sääntöjen avulla tuetaan opiskelijoita itsenäistymiseen ja vastuulliseen käyttäytymiseen. 
 
3.  Sääntöjen tavoitteena on asumis- ja opiskelurauha, turvallisuus, viihtyisyys sekä opiskelijoiden hy-

vinvointi.  
 
4.  Sääntöjen tavoitteena on tukea ja mahdollistaa opiskelijan oppimista, kasvua sekä osallisuutta yh-

teisöönsä ja sen kehittämiseen osana Seurakuntaopiston oppimisympäristöä. 
 
5.  Jokaisen asukkaan tulee ylläpitää asumis- ja opiskelurauhaa.  
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1 OPISKELIJA-ASUNTOLASSA ASUMINEN 

 
1.1 Asuntolassa saavat asua ainoastaan ne henkilöt, joille on myönnetty asumisoikeus. Aluejohtaja 

myöntää asumisoikeuden. Asumisoikeus on opiskelijalla hänelle osoitettuun huoneeseen.  
 

• Asuntolassa asuminen edellyttää säännöllistä opiskelua ja osallistumisen opiskelu-
suunnitelman mukaiseen opiskeluun.  

• Asumisoikeus on opiskeluviikon eli maanantaista perjantaihin, silloin kuin opin-
not sitä edellyttävät.  

• Poikkeustilanteista sovittava aina erikseen vastaavan ohjaajan tai aluejohtajan 
kanssa.  

• Alaikäisten opiskelijoiden asuminen asuntolassa viikonloppuisin ei ole sallittua.  

• Asuntolassa asuvalla on ilmoitusvelvollisuus asuntolaohjaajalle yöpyessään opiskeluvii-
kon aikana muualla kuin asuntolassa.  

• Opiskelija-asuntolassa ei ole mahdollista parisuhdemuotoinen asuminen samassa huo-
neessa. 

 
1.2 Asuntolaa voidaan tarvittaessa käyttää muuhun majoitukseen (viikonloppuisin, työharjoittelu- ja 

loma–aikoina), jolloin opiskelijalla on velvollisuus luovuttaa huone opiston muun majoitustoi-
minnan käyttöön. Tästä tiedotetaan opiskelijoita etukäteen. 
 

1.3 Opiskelijan vieraiden vierailuaika päättyy klo 21.00. Yövieraat eivät ole sallittuja. 
 

1.4 Opiskelijan sairastuessa hakeudutaan ensisijaisesti kotiin sairastamaan. Erityisesti huomioitavaa 
on, ettei opiskelija tule viikonlopun jälkeen asuntolaan sairaana tai puolikuntoisena. 
 

1.5 Toisen opiskelijan henkilökohtaisen koskemattomuuden häiritseminen esim. kiusaaminen, sek-
suaalinen häirintä tai omaisuuteen koskeminen on ehdottomasti kielletty.  
 

1.6 Asuntolan yörauha alkaa klo 22.00, jonka jälkeen oleskelu toisissa soluissa tai toisten huo-
neissa ei ole sallittua. Alaikäisten on palattava asuntolaan viimeistään klo 21.30.  

 
1.7 Asuntolaan ei saa tuoda lemmikkieläimiä. 

 
1.8 Asuntolassa asuvien käytössä on yhteisiä tiloja. Tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja 

huolellisuutta, ja jokainen sitoutuu yhteisten tilojen siivoukseen ja hoitaa omat siivousvastuunsa. 
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1.9 Opiskelijoiden tulee huolehtia oman huoneen siivouksesta ja roskakorien tyhjentämisestä. Huo-
neen yleisilmeen tulee olla siisti. Asuntolaohjaaja tekee huonetarkastuksia asuntolassa säännölli-
sesti. 
 

1.10 Asuntolassa asuvat sitoutuvat Seurakuntaopiston ohjeistuksen mukaiseen jätteiden lajitteluun. 
 

1.11 Kynttilöiden, ilotulitteiden, räjähteiden ja ampuma- ym. aseiden hallussapito asuntolassa on eh-
dottomasti kielletty. Omien sähkölaitteiden käyttö asuntolassa tulee sopia erikseen. 
 

1.12 Asuntolan ja siellä asuvien omaisuutta tulee käsitellä huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta, 
katoamisesta tai löytämisestä tulee ilmoittaa viipymättä asuntolaohjaajille, talonmiehelle tai siis-
tijöille. Asukkaan on korvattava kalustukselle ja huoneelle aiheutuneet vahingot sekä ylimääräi-
set siivouskulut, mikäli asumisohjeita ei ole noudatettu. 

 
 
2 TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET 
 
2.1 Tupakointi on kielletty Seurakuntaopiston sisä- ja ulkotiloissa sekä asuntolassa.  Tupakointi-

kielto koskee myös sähkösavukkeita ja savuttomia tupakkatuotteita kuten nuuskaa. (Tupakkalaki 
1.10.10). Oppilaitoksen käytössä olevalla ulkoalueella tarkoitetaan Seurakuntaopiston hallitsemia 
kiinteistöjä. Tupakointikielto koskee oppilaita ja oppilaitoksen henkilökuntaa sekä ulkopuolisia 
vierailijoita. 

 
2.2 Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen sekä 

myös lääkkeiden väärinkäyttö asuntolassa ja opiston alueella on ehdottomasti kielletty. Opiston 
henkilökunnalla on oikeus takavarikoida alkoholituotteet ja muut päihdyttävät aineet. 
Huomioitavaa on, että myös opiskelijan huoneesta tai muualta asuntolasta löytyneet tyhjät alko-
holipullot, -tölkit ja alkoholipakkaukset katsotaan asuntolasääntörikkomukseksi. Alaikäisen koh-
dalla lastensuojeluilmoituksen teko. 

 
 
3 OPISKELIJA-ASUNTOLAN ASUMISRAUHAN VALVONTA 

 
Asuntolassa ei ole ympärivuorokautisesti henkilökuntaa.  

 
3.1 Asuntolassa tapahtuneista häiriöistä on velvollisuus ilmoittaa asuntolan työntekijöille.  

 
3.2 Asuntolan turvallisuuden takaamiseksi jokainen huolehtii siitä, että ulko-ovet pysyvät suljet-

tuina.  Opiskelijan velvollisuus on pitää huoneensa ovi ja ikkunat lukittuna aina ollessaan muu-
alla. Oppilaitos ei vastaa opiskelijan omaisuuden katoamisesta tai sille tapahtuneesta vahingosta. 
 

3.3 Asuntolasta pois muuttaessa avain palautetaan ja huolehditaan huoneen ja omalta osalta yhteis-
ten tilojen loppusiivouksesta. Avaimen katoamisesta tai huoneen tyhjennyksen ja siivouksen lai-
minlyömisestä aiheutuvat kulut korvaa asukas. Avainpantti palautetaan opiskelijalle huoneen 
luovutuksen jälkeen, mikäli kaikki on asianmukaisesti hoidettu. 

 
3.4 Opiskelija, joka asuu asuntolassa, sitoutuu asumaan sääntöjen mukaan. Asuntolasääntöjen rik-

komisesta seuraa puhuttelu /kuuleminen, 1. ja /tai 2. asuntolahuomautus.  
Alle kolmen kuukauden erottamisen päättää aluejohtaja. Asumisoikeuden menettämisestä yli 
kolme kuukautta tai kokonaan päättää Soralain mukainen Seurakuntaopiston Sora-toimielin. 
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Vakava rikkomus menee aina Sora toimielimen käsittelyyn. Asuntolasääntörikkomuksesta voi-
daan myös veloittaa avainpantti korvauksena aiheutuneesta vahingosta tai lisätyöstä. Sääntörik-
komuksista ja sanktioista menee aina tieto myös alaikäisen opiskelijan vanhemmille. Lastensuo-
jelulaki velvoittaa tekemään nuoren kasvua ja kehittymistä vaarantavista tapauksista/ rikkomuk-
sista lastensuojeluilmoituksen. 
 

3.5 Opiskelijalle myönnetään asuntolapaikka lukuvuodeksi kerrallaan. Asuntolan työntekijät arvioi-
vat tarvittaessa opiskelijan selviytymistä asumisen haasteista, joita ovat mm. opiskelijan arjen 
hallinnan taidot, opiskeluihin ja asuntolasääntöihin sitoutuminen sekä fyysinen ja psyykkinen 
selviytyminen asuntolassa. 

          Asuntolasääntörikkomuksista seuranneet sanktiot siirtyvät lukuvuodelta toiselle. 
 
 
 
 
Seurakuntaopiston johtokunta on hyväksynyt asuntolasäännöt 


